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§ 113 Mötets öppnande 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 114 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen.  

§ 115 Val av protokollförare 

Till protokollförare väljs Cecilia Rosqvist 

§ 116 Val av justeringsman 

Till justeringsman väljs Camilla Holm att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 117 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från 2011-08-30 godkännes. 

§ 118 Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 

   Inget att rapportera 

§ 119  Hemsidan 

             En önskan finns om att få hemsidan mer ”levande” ex genom att ha gästbok, sida 

för utställning samt andra tävlingsresultat, en medlemsida, en grattissida.  

 Beslut fattades att Camilla lägger till gästbok, medlemsida samt grattissida.  

 Styrelsen beslutade också att Ulrika och Cecilia skall ta fram förslag till en 

Facebook sida. 

§ 120  Inkomna mail/ärende 

 Inbjudan till Ras- och Specialklubbsträff 16/11,arrangeras av Sydskånska KK 

 Birgitta och Cecilia deltar på denna träff. Cecilia ser till att anmälan görs till 

Sydskåkk senast den 9/11 

 John Berg: Felles klasser på SRRS avdelingers specialer –  
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 Cecilia ansvarar för att skicka styrelsens beslut till John Berg. 

 Följande skickades per mail: 

  

 

 
Hej John, 
  
Vi i SRRS/Skåne har haft uppe denna fråga på vårt senast styrelsemöte och beslutade följande: 
  
Vi tycker också att det borde finnas en specifika mall för vad som skall finnas på varje utställning 

arrangerad av oss på resp lokalavdelning. 
Ang nedan poängssystem så har vi inga särskilda åsikter.  
Vi anser att man kan prova detta under en period ex nästa år för att därefter göra en utvärdering. 
  
Mvh 
Cecilia Rosqvist 
Sekreterare SRRS/Skåne  

 

Är alla övriga inkomna mail besvarade – Alla mail är besvarade. Sven får inge 

några mail. Han kontaktar Jessica för att reda ut detta problem. 

Utbildning för tävlingsansvariga – Denna punkt kvarstår. Johanna Falk (SRRS 

Sthlm) återkommer under v 40 med förslag på datum. Styrelsen beslutade att 

Ulrika Blom, Cecilia Rosqvist och Karin Berngard går denna utbildning.  

 

§ 121  AU: Beslutsfattning och arbetssätt 

 Alla tre (3) som har AU rätt skall vara överens om beslutet.  

§ 122  Aktiviteter 

 Certuställningen Råå, utvärdering: 

1. Hur gick det? Vad var bra samt mindre bra.  
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Beslut fattades att alla styrelsemedlemmar skall maila sina åsikter till Cecilia 

senast den 11/10. TK sammanställer detta och punkten tas åter upp på nästa 

styrelsemötet för genomgång. 

2. Ekonomiskt resultat. 

Carin ombesörjer att detta är klart till nästa styrelsemöte.  

Skall skickas till TK Central innan den 11/11 

3. Följande beslut rörande Certuställningen fattades. 

Solbacka Gård får en gratis annons till nästa cert utställning pga missad 

annons i året katalog. 

Enklare katalog till näst cert utställning. Camilla tar fram förslag. 

Dock bör annonserna vara i fyrfärgstryck. 

    Viltspårkurs till våren? 

Birgitta tar fram all info som behövs gällande denna samt ordnar en annons som 
vi kan ha nästa RR nytt 

TK tar fram förslag av domare till utställningarna 2013 – punkten bordlägges till 
nästa möte 

Höstens aktiviteter: 

Klickerdag med Åsa den 18/9 – dagen var bra. 5 ekipage var anmälda. Birgitta 
mailar bilder och kortare info om dagen till Camilla. Detta läggs ut på hemsidan. 

Ringträning med Tina Gavling – Bokat datum den 25/9 avbokade pga för få 

anmälda. Cecilia kontaktar Tina för förslag på nytt datum då denna kan 

anordnas. Styrelsen beslutade att utställningsträningen skall vara för dem med 
viss utställningserfarenhet. För nybörjare anordnas en annan ringträning. 

Promenad i Bruces Skog 17/10 – inställd. Nytt datum kommer längre fram. 

Lure Coursing – Sören kontaktar ansvariga personer i RRK DK för att höra med 

dem om de har möjligheter att ansvara för en prova på dag i Skåne. Styrelsen 

bör dock finna en plats där detta kan genomföras. Avstämning på nästa 

styrelsemöte. 

Inomhussök i Tollarp den 30/10 – Fullbokat 
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§ 123  Intern Kommunikation 

Email: Alltid lägga till styrelsen som mottagare – Viktigt att detta alltid görs. 

§ 124  Träningsmark: 

 Punkten bordlägges till nästa möte.  

§ 125 Ansvarfördelningen mellan SRRS Skåne och SRRS/C på Specialen 2013 

 Ännu inte fått något svar från SRRS/C.  Sören har varit i kontakt med Lelle 

(ordförande I SRRS/C gällande detta). Lelle meddelade att punkten kommer att tas 

upp på deras nästa möte den 15/10 

 

§ 126     Övrigt 

 Förslag på att vi bör ha fler kommittéer än utställning har kommit upp. Ex på 
kommittéer, spår, lydnad. Förslag tas fram till nästa möte  

§ 127    Nästa möte 

 Styrelsen beslutar att nästa möte skall hållas den 1/11 i Löddeköpinge. Kallelse 

kommer separat. 

 

§ 128    Mötet avslutas. 

    Ordföranden förklara mötet avslutat 

 


